Výroční zpráva o činnosti
Domu dětí a mládeže
v Klatovech
Za školní rok 2016/2017
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1. Charakteristika organizace
Název: Dům dětí a mládeže Klatovy, ul. 5.května 109
IČO: 69459096
IZO: 600 028 623
Tel.: 376 311 345
Fax.: 376 310 357
E-mail: ddm@klatovy.cz
Web: www.ddm.klatovy.cz
Číslo účtu: 271977990217/0100 Komerční banka
ID datové schránky: ynyfre5
Ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kovanda
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Odloučené pracoviště:
Klatovy - Vídeňská 24, Klatovy – víceúčelový sál
Turistické základny:
Kunkovice – Čachrov – turistická základna
Hojsova Stráž - Nýrsko- turistická základna
Doplňková činnost:
• Hostinská činnost
• Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit, včetně lektorské činnosti
• Realitní činnost
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2. Přehled pracovníků
k 31. 12. 2016
Pracovníci celkem

11,5/14

k 30. 6. 2017

Pedagogický/

Pracovník

12,3/17

z toho pedagogičtí

6,625/7

7,525/9

z toho

4,875/7

4,775/8

nepedagogický

Poznámka

pracovník

Tomáš Kovanda

P

ředitel

Jarmila Javorská (od 1. 1. 2017)

P

Statutární zástupce

Iveta Povolná (od 1. 1. 2017)

N

Zástupce ředitele

Jana Soukupová

P

pedagog volného času

Pavla Vlčková

P

pedagog volného času

Kateřina Bělochová

P

pedagog volného času

Petra Vildová (od 1. 4. 2017)

P

pedagog volného času

Daniela Kalistová (od 1. 5. 2017)

P

pedagog volného času

Ludmila Tomášková

P

pedagog volného času

nepedagogičtí
Externí pracovníci

24

21

(částečný úvazek)

Miloslava Makovcová

P

pedagog volného času

Zdeněk Mazanec

N

správce

Olina Voráčková

N

účetní (částečný úvazek)

Ivo Podaný

N

správce IT (částečný úvazek)

Alena Zástěrová

N

uklízečka (částečný úvazek)

Michaela Papežová

N

správce TZ (částečný úvazek)

Petra Černá

N

uklízečka (částečný úvazek)

Vedlejší hospodářská činnost
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3. Pravidelná zájmová činnost
DDM Klatovy vytváří každoročně širokou nabídku pravidelné zájmové
činnosti. Kroužky jsou určeny pro celé spektrum zájemců; od nejmenších
dětí s jejich rodiči, přes předškoláky z mateřských školek, dále pro žáky
základních a středních škol, až po dospělé.
Co do rozmanitosti je nabídka velmi pestrá; zahrnuje hudební, jazykové,
sportovní, taneční, technické, výtvarně-keramické zájmové kroužky.
Zájmová činnost rozšiřuje vzdělávání poskytované školou a nabízí
zájemcům jeho další rozvíjení a prohlubování.
Ve školním roce 2016/2017 byl celkový počet účastníků zájmových útvarů
v pravidelné činnosti 1580 a děti navštěvovaly 115 těchto útvarů.
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3. Pravidelná zájmová činnost
Hudební kroužky
Z hudebních kroužků nabízíme hru na kytaru a flétnu.
Ve školním roce 2016/2017 bylo 19 hudebních kroužků s počtem 166 dětí.
Pravidelně zde pracují dva soubory, Marmeláda a Lentilky.
Kvalitní výuku na tyto nástroje doplňuje dětem i účast na nejrůznějších akcích, kde
kytaristé a flétnisté předvádí své hudební nadání.
Reprezentují nás na akcích DDM, nebo akcích pořádaných městem Klatovy.
Členové úspěšně vystupovali např. na Klatovském volňásku, adventních
a vánočních koncertech, Zahradní slavnosti v DDM, nebo při zahájení vernisáží
a výstav. Tyto hudební kroužky vede pedagogická pracovnice Kateřina Bělochová.
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3. Pravidelná zájmová činnost
Sportovní kroužky
Největší oblibě na sportovním poli se těší kroužky florbalu a plavání. Ve školním
roce 2016/2017 bylo ve 13-ti zájmových kroužcích florbalu zapsáno 195 dětí. Tento
sport můžeme nabídnout zájemcům již od předškolního věku až po středoškoláky,
a to především díky velkému počtu rozvrhových akcí tohoto kroužku. U dětí je stále
velký zájem o turnaje, které DDM pořádá. Rozvoj florbalu zajišťujeme také díky
sponzorským příspěvkům a dotacím, které poskytuje město Klatovy.
Dalším sportovním odvětvím, o které je značný zájem, je plavání. DM nabízí 13
kroužků, z kterých si vyberou jak neplavci, tak zájemci o intenzivní plavecký trénink.
Na kroužcích plavání se v průběhu týdne vystřídá 257 dětí.
Pestrou nabídku v oblasti sportovních aktivit doplňují kroužky aikida (62 dětí, 2 ZK),
stolního tenisu (31 dětí, 2 ZK), volejbalu (18 dětí, 1 ZK), aerobiku (55 dětí, 2 ZK),
sportovní gymnastiky (44 dětí, 2 ZK), cvičení pro radost (50 dětí, 3 ZK, tyto
kroužky jsou zaměřeny na pohybovou průpravu dětí od 3 do 6 let), scateboardingu
a kroužku vodáků.
Druhým rokem máme v nabídce DDM kroužky Sporťáku, kde se děti učí základům
míčových her ve dvou ZK se každý týden schází 43 dětí.
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3. Pravidelná zájmová činnost
Taneční kroužky

Stále větší oblibě se těší taneční kroužky. V taneční skupině manželů Vildových
se děti učí společenskému tanci.
Další dvě taneční skupiny: Dance Stars (pod vedením slečny Kalistové)
a Destiny (pod vedením slečny Horejšové) se zaměřují na moderní tanec.
Děti na kroužcích začínají od držení těla, základních tanečních pozic
a vytleskávání rytmů. Učí se pracovat se svým tělem a následně základům
moderního
tance.
Poznávají
specifika
různých
druhů
tance
(disco dance, street dance, základy baletu, dance art, show dance).
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Úspěchy TK DDM KT ve školním roce 2016-2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Říjen 2016 Poslední tanec sezony, Klatovy – 1. místo za choreografii
Paso-Doble
Duben 2017 Kvalifikace na MČR, Cheb – 1. místo za mix latina s názvem
Choreograf
Květen 2017 Finále MČR, Chrudim – mix latina s názvem Choreograf
Mnoho vystoupení na společenských a maturitních plesích, hostování a
účast našeho TK v muzikálu ZUŠ, Matylda
Párový tanec: Jan Vild a Eliška Trejbalová – získali v kategorii latinskoamerických tanců třídu „C“ a ve standardních tancích třídu „C“ a následně i
třídu „B“
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Skupina Dance Stars se zaměřuje především na tvorbu show formací. Tyto
choreografie nesou vždy nějaké téma, které se ztvárňuje různými tanečními
styly. Dále se v těchto formacích používají rekvizity a kulisy, které dotváří
nádech příběhu. Starší a zkušenější tanečnice vytváří také choreografie v
kategorii parketových kompozic. Jedná se o předtančení, v němž se objevují
techniky contemporary, jazzu a výrazového tance.
Tato skupinka se pravidelně účastní tanečních soutěží. V tomto školním roce
se jako obvykle účastnila soutěže Děti v akci v Praze, kde se s choreografií
Take a photo a Sweet escape umístila na prvních místech. Choreografie Space
dancing získala krásné druhé místo. V letošním roce poprvé tanečnice
absolvovaly postupovou taneční soutěž Czech dance tour, v níž se v kategorii
děti a junioři staly mistryněmi regionu, dále dokázaly postoupit na Mistrovství
Čech a následně na Mistrovství České republiky.
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Skupina Destiny se věnuje převážně tanečnímu odvětví pompon dance.
Jedná se o tanec spojený s užitím rekvizit, tzv. pomponů. Tyto
choreografie jsou rytmické, objevují se v nich v hojné míře také
gymnastické prvky a „zvedačky“. Dále se věnují mažoretkové činnosti,
kdy děvčata při tanci užívají „hůlek“, s nimi se učí různé triky a variace.
Dále má skupinka hodiny tzv. Mix dance. Zde si tanečnice osvojují
základy moderního tance i baletu.
I tato skupinka se pravidelně účastní různých soutěží. V letošním roce
reprezentovala na taneční soutěži Majorettes Chodov, odkud si mladší
děti přivezly 1. místo a děti starší místo 2.
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3. Pravidelná zájmová činnost
Výtvarně-keramické kroužky
Oblast výtvarně- keramická patří po mnoho let k jedním z nejvíce
zastoupených v 19 ZÚ se týdně schází 349 dětí od předškolního věku až po
vysokoškoláky.
Děti pracují ve dvou učebnách, výtvarné a keramické. Věnují se netradičním
výtvarným technikám. Zpestřením této činnosti je výroba šperků, šití hraček
a drátování. Děti se seznamují s jednotlivými řemesly (drátenictví,
tkalcovství, hrnčířství…)
V průběhu školního roku uspořádali výtvarníci DDM řadu výstav na různá
témata:
„Moře“ v městském kulturním středisku
„Andělé“ v městském kulturním středisku a Domově pokojného stáří
„Lidé“ v Knihovně Klatovy
„Já a příroda“ na Okresním svazu Zahrádkářů v Klatovech
„O nej. rybu“ v DDM Klatovy
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3. Pravidelná zájmová činnost
Technické kroužky
V oblasti modelářských kroužků se nám daří udržet zájem dětí v kroužku RC
auta (18 dětí, 2 ZK). Zde se jezdí s modely aut v měřítku 1:27 na dálkové
ovládání.
Kroužek probíhá každé pondělí od 16:00 do 17:15 začátečníci, od 17:15 do
18:30 pokročilí.
Pro další tréninky mimo pondělí v DDM Klatovy využíváme pronajaté prostory
ve statku ve Vrhavči, kde je nainstalovaná RCP dráha Kyosho, jejíž část byla
pořízena za pomoci dotace z Krajského úřadu.
Z důvodu velkých rozměrů se tato dráha zatím do stávajících prostor nevejde.
Kromě těchto pravidelných tréninků se členové kroužku, kteří dobře jezdí a
mají zájem o závody, zúčastňují závodů.
V sezóně 2016/2017 jsme se zúčastnili těchto závodů:
Seriál závodů Český pohár Mini-Z, který pořádají modelářské kluby a Domy
dětí a mládeže z Prahy, Teplic, Neratovic, Třebechovic pod Orebem, Horního
Slavkova, Klatov a Chebu.
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Závody probíhají o sobotách a takto vypadal kalendář závodů:
24.9.2016 1. kolo - Česky pohár, Teplice
22.10.2016 2. kolo - Česky pohár, Horní Slavkov
19.11.2016 3. kolo - Česky pohár, Neratovice
3.12.2016 4. kolo - Česky pohár, Cheb
18.3.2017 5. kolo - Česky pohár, Třebechovice pod Orebem
22.4.2017 6. kolo - Česky pohár, Klatovy
13.5.2017 7. kolo - Česky pohár, Praha
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Tři členové kroužku a vedoucí kroužku se zúčastnili mezinárodního závodu
v Praze:
31.3. - 2.4.2017 International Mini-Z Masters, Prague - Czech republic
V rámci tohoto závodu bylo vyhodnoceno Mistrovství České republiky, kde
Adam Babka zvítězil ve všech šesti kategoriích za juniory a dalších 6 pohárů
získal za celkové pořadí v mezinárodním závodě bez rozdílu věkové kategorie.
Další umístění klatovských závodníků v MČR juniorů je následující: Jan Kurc
ve dvou kategoriích 4. místo, František Němec ve dvou kategoriích 6. místo.
Adam Babka sbíral zkušenosti v závodě mistrovství světa, kde se rozhodně ve
startovním poli neztratil:
3.-5.2.2017 Word Champ Izegem Belgie
Členové kroužku byli členy dvou týmů závodu 24 hodin pro Kuře:
24.-25.6.2017 24 Hodin pro kuře, 12 ročník
Tým RC Mini-Z Klatovy1 obsadil 3. místo, tým RC Mini-Z Klatovy2 obsadil
6. místo.

Page 15

V této sekci je zájem o další dva kroužky:
2. Výuka na PC- tento kroužek prozatím navštěvuje 12 dětí vedených jedním
lektorem
3. Elektro kroužek- na tomto kroužku se o 18 dětí stará také jeden lektor
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3. Pravidelná zájmová činnost
Jazykové kroužky

Pestrou nabídku pravidelné činnosti doplňují kroužky anglického a německého
jazyka. 9 ZK navštěvuje 71 dětí. Zde děti od šesti let až po středoškoláky
získávají nové jazykové vědomosti.
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3. Pravidelná zájmová činnost
Ostatní kroužky
Vysokou úroveň udržují kroužky rybářů, které nabízí lekce od začátečníků
až po pokročilé. Účastníci zde získávají rybářský lístek.
Již čtvrtý rok navštěvují děti kroužek deskových her a luštění hlavolamů.
V matematickém kroužku se děti seznamují s různými metodami a přístupy
tohoto předmětu pod vedením profesora Hejného.
Druhým rokem nabízíme dětem kroužek logopedické prevence. V něm se
děti za pomoci speciálních cvičení a her učí správně mluvit a předcházet
vadám řeči.
Každou středu máme pro děti a jejich maminky otevřený „Baby klub“, děti se
zde učí hrát a zvykají si na činnost v kolektivu.
Vždy v pondělí máme pro děti a jejich rodiče otevřený ZK „Výtvarníček“.
Tento kroužek je určený pro děti od 3 let. Učí se v něm základům jemné
motoriky, malování a kresbě. Vznikají zde také jejich první kreativní výtvory.
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4. Předmětové soutěže a olympiády
DDM Klatovy zabezpečuje na základě pověření Krajským úřadem Plzeňského kraje
realizaci okresních kol předmětových a uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT.
Většina těchto soutěží probíhá přímo
v prostorách DDM Klatovy. Dům dětí
zajišťuje organizační a ekonomickou část. Odbornost garantují vybraní pedagogové ze
základních škol.
Ve školním roce 2016/2017 jsme realizovali 22 soutěží pro 622 účastníků
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5. Spontánní činnost
Významnou složkou je nabídka spontánní činnosti v klubu otevřených dveří, který je
otevřen každé odpoledne od pondělí do pátku a také o podzimních, zimních a jarních
prázdninách. O vedlejších prázdninách doplňujeme činnost klubu o zajímavé mimořádné
akce, např. výtvarné dílny, turnaje v deskových hrách, či přespání.
Děti zde tráví svůj čas před ZK a po jeho ukončení. Klub je také k dispozici dětem, které
ZK v DDM nenavštěvují. O děti se stará pedagogická pracovnice.
V pěti vybavených místnostech jsou zájemcům k dispozici počítače s připojením na
internet, hry play-station, deskové hry, stolní fotbal, stolní hokej, wey-kick hry, kulečník,
yenga XXL, barik, mini kan-jam, in-door bowling, bezdrátové Wii hry propojené s
projektorem pro intenzivnější zážitek z hraní.
Na přilehlé zahradě je dispozici trampolína a dětské hřiště.
Jak bylo již zmíněno výše, na prázdninové dny dětem připravujeme výtvarné díly (výroba
šperků, dekorování hrnečků, šití drobných hraček). Dále se organizují výlety do
Aquapalace Praha, do Techmanie Plzeň.
Skupiny dětí aerobicu a kytar se zúčastnily soustředění na Hojsově Stráži. Akce „Noc s
Andrsenem“ se zúčastnilo 25 dětí a využily k přespání prostory DDM.
Děti ze ZK plavání absolvovaly plavecké závody v počtu 75 dětí.
Ve školním roce 2016/2017 DDM pořádá regionální závody čtyřkolek do 150 cm pro děti a
mládež. Děti jezdí na rallye dráze v Přešticích a v Biřkově u Klatov.
Mimořádných akcí se zúčastnilo 1329 dětí z ZK, ale i děti, které tyto kroužky nenavštěvují.
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6. Táborová činnost
Ve školním roce 2016/2017 proběhlo 8 letních pobytových táborů, a 8 příměstských
táborů.
Tábory probíhaly především na 2 turistických základnách v Kunkovicích a na Hojsově
Stráži.

Pro děti na pobytových táborech byly připraveny celotáborové hry- EI, Mafioso,
Vzkaz v láhvi, Tajemný deník Alfonse Bauchníka, Noc v muzeu, Harry Potter,
Tři bratři, Případ zlomeného pírka, Po mořích kolem světa.
Na příměstských táborech podnikaly celou řadu výletů na Šumavu, do Plzně,
Sušice. Dva příměstské tábory byly s pojeny s výukou moderního a výrazového
tance.
Stále je velký zájem o táborovou činnost. V létě s námi zažívalo prázdninová
dobrodružství 687 dětí.
Příměstských táboru se zúčastnilo 294 dětí a 393 táborníků si užilo pobytové
akce.
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7. Příležitostná činnost
V průběhu školního roku připravil a zorganizoval DDM přes 20 příležitostných akcí.
Tradičně velký zájem je sportovní akce: florbalové turnaje, turnaj ve stolním tenise
a plavecké závody,
S velkým zájmem veřejnosti se setkaly výstavy pořádané výtvarníky a keramiky.
Úspěšná vystoupení mají na svém kontě kytaristé a flétnisté z hudebních kroužků.
Vystupovali nejen na vlastních koncertech, ale zúčastnili se dalších hudebních akcí
pořádaných městem Klatovy.
V květnu jsme úspěšně zorganizovali největší přehlídku volnočasových aktivit na
Klatovsku s názvem „Klatovský volňásek“. Při této akci úspěšně spolupracujeme
s dalšími organizacemi a sdruženími, které pracují v oblasti volného času, např. pionýrská
skupina Tuláci, skauti ze střediska Královák, Městské kulturní středisko, Sokol Klatovy,
Akci navštívilo přes 800 spokojených dětí i rodičů.
Úspěšně jsme se prezentovali ve vyprodaném klatovském divadle akcí „Děti v akci“.
Vystupovali zde naši tanečníci a hudebníci.
Na konec školního roku pořádáme „Zahradní slavnost“, kde vyhlašujeme vítěze
výtvarných a keramických kategorií. Vystupují zde také naše ZK (cvičení pro radost,
aerobic, flétny, kytary)
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8. Základní údaje o hospodaření
Hlavní činnost
Hospodaření ve školním roce 2016/2017 proběhlo v souladu s plánem činnosti a s platnými předpisy a
směrnicemi. Příspěvky zřizovatele na mzdové a neinvestiční výdaje byly vyčerpány v plné výši v souladu
s podmínkami jejich čerpání. Řádně byly vyúčtovány i další dotace a sponzorské dary.

Doplňková činnost
Doplňková činnost byla provozována v souladu se směrnicí ředitele pro doplňkovou činnost a se zřizovací
listinou. Těžištěm doplňkové činnosti bylo zajištění efektivního provozování turistických základen. Turistická
základna na Hojsově Stráži je provozována celoročně. Turistická základna v Kunkovicích je provozována
pouze v letních měsících při pořádání letních dětských táborů.

Přehled sponzorských příspěvků
Ve školním roce 2016/2017 se podařilo získat celou řadu darů a sponzorských příspěvků :
Dotace Plzeňského kraje:
Klub otevřených dveří
30.000,- Kč
Dotace Město Klatovy:
Město Klatovy – Společně pro děti a mládež - Klatovský volňásek
15.000,- Kč
Město Klatovy - Florbalové turnaje
15.000,- Kč
Sponzorské příspěvky:
Key Plastics Janovice- podpora tanečního kroužku
10. 000,- Kč
Auto Nejdl- podpora aut. model.
3. 000,- Kč
DV- Trans – podpora tanečního kroužku
5. 000,- Kč
Stand by energy- podpora tanečního kroužku
8. 000,- Kč
Všechny dotace a sponzorské příspěvky byly řádně vyčerpány v souladu s podmínkami přidělení a řádně
vyúčtovány.
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9. Výsledky z absolvovaných kontrol
• 15. 9.- 31. 10. 2016 kontrola zřizovatele- Krajského úřadu Plzeňského kraje se
změřením na kontrolu ve veřejné správě par. 9 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 320/
2001 Sb. a zákona o finanční kontrole (kontrolní řád) par. 4 zákon 255/ 2012
Sb.
Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.
• 7. 11. 2016 Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
• 6. 2. 2017 kontrola Města Klatovy- útvar vnitřní kontroly. Předmětem kontroly
bylo použití veřejné finanční podpory- dotací poskytnutých Městem Klatovy v
roce 2016.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
• 13. 7. 2017 Kontrola Krajské hygienické stanice na letním dětském táboře v
Kunkovicích.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.
Page 24

10. Závěr
Zde prezentovaných výsledků bychom nedosáhli bez významné pomoci a spolupráce
s institucemi a organizacemi kolem nás, ve městě i na kraji. Nejvíce musíme ocenit
podporu a spolupráci s naším zřizovatelem – Plzeňským krajem, zejm. Odborem školství,
mládeže a sportu.
Veškeré aktivity Domu dětí a mládeže Klatovy zajišťovalo nejen 9 pedagogů a 7 provozních
pracovníků, ale také 24 externích pracovníků a celá řada dobrovolníků, kteří se zapojovali
do naší činnosti v průběhu celého školního roku.
Velký dík patří nejen jim, ale také všem rodinným příslušníkům, přátelům a příznivcům
Domu dětí a mládeže Klatovy.
Javorská Jarmila, statutární zástupce
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